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DOMÁCÍ 
   

čz. 64 HOSTÉ 
     

jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

RANDÝSKOVÁ 198 70 268 2 18 NOHÁČEK 133 53 186 0 22 

RANDÝSEK 191 51 242 0 23 NÁDVORNÍKOVÁ 183 61 244 2 15 

KABELE 203 68 271 2 12 TOMEC 179 60 239 0 17 

GBUR 178 68 246 2 15 HRODEK 157 61 218 0 14 

 
770 257 1027 2 68 

 
652 235 887 0 68 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
starosedláci 8   1027   2 

      
šikulové 2   887   0   

 
  

    

Šikulové si den po zápase se Dřeváky zahráli další zápas a ve finále se ukázalo, že to nebyl zrovna nejlepší 

nápad, jelikož se v tomto zápase o dost pohoršili oproti výkonům z předešlého dne. První si zahráli Jindra a 

Vašík. Do plných domácí hráčce chyběly tři kuželky do stovky ale i tak vede o devatenáct kuželek. V dorážce jí 

pak chyběla jedna kuželka ke zdolání čtyř devítek. Její soupeř, ale zdolal jenom tři celé devítky a tak vedení 

Jindry opět o trochu narostlo. I druhé plné lépe zahrála domácí hráčka. Dostala se jednu kuželku přes stovku a 

utíká soupeři o dalších šestatřicet kuželek. Druhé plné pak zahrála na chlup stejně jako na dráze první a 

v poklidu si došla pro první body na konto svého týmu. Navíc uhrála i slušný náskok v kuželkách, jelikož se 

kapitán hostů zastavil čtrnáct kuželek před dvoustovkou. Druzí hráli Hynek a Eva. Úvodní plné zahráli skoro 

stejně. Hynkovi chybělo tucet kuželek do stovky a ztrácel na soupeřku dvě kuželky. Také následná dorážka byla 

hodně vyrovnaná. Evičce chyběla jedna kuželka ke čtyřem celým devítkám a její vedení narostlo opět o dvě 

kuželky. Po druhých plných to, ale vypadalo na obrat ve vývoji duelu ve prospěch domácího hráče. Do plných 

se dostal tři kuželky přes stovku a protože Evička byla o deset kuželek horší, tak najednou před dorážkou, vede 

Hynek o šest kuželek. Jenže, tak jako bažanti se počítají až na konci honu, tak i kuželky se počítají až po 

odehrání posledního hodu. Hynek v následné dorážce „vyprodukoval“ třináct chyb a tak se nikdo nemohl divit, 

že doráží jenom dvě celé devítky. Ani ze strany Evičky nebyla druhá dorážka žádný šlágr, ale přesto dala o osm 

kuželek víc a to jí ve finále stačilo na konečnou výhru o dvě kuželky. Takže po dvou duelech je stav 2-2 , ale 

domácí mají k dobru osmdesát kuželek. Třetí si zahráli Jana a František. Jana se jako první na úvodní dráze 

dostala přes stovku a to o tři kuželky. To Františkovi chyběly tři kuželky do devadesátky. Následná dorážka byla 

u obou jedno velké trápení, když oběma chyběly dvě kuželky do tří devítek. I druhé plné se Janě povedly a 

dává rovnou stovku. František se oproti první dráze polepšil o pět kuželek. Také v dorážce oba zlepšili, když 

Janě chyběly dvě kuželky k pěti devítkám a Františkovi jedna ke čtyřem. Po konečném součtu všech čísel vítězí 

domácí hráčka a její tým se ujímá vedení 4-2. Poslední hráli Tomáš a Ruda. Domácímu hráči chyběla devítka do 

stovky v plných a vede o deset kuželek. Také v dorážce Tomáš soupeři utekl. Rudá dává rovné tři devítky a jeho 

soupeř o třináct kuželek více. Ve druhých plných oba trochu polevili. Tomáš oproti první dráze ztratil čtyři 

kuželky a Ruda pět. Následná dorážka navíc Tomášovi také nevyšla, když dává tři devítky a jednu kuželku 

k tomu. Teda pokud je zápis ze zápasu správný. To Ruda ještě zabojoval a uhrál o osm kuželek víc. Ale ve finále 

mu nebylo nic platné a tak i poslední duel vyhrávají domácí a oplatili tak soupeři podzimní porážku. 

 


